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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   



  blz 2 van 3 

 

Deze redelijk gemakkelijke maar zeer panoramische Eifeltocht wandelt u over een rustig weggetje en 
bospad via het dorp Blens naar het dorp Abenden met fraaie vakwerkhuizen. Dan klimt u langs bosranden 
omhoog naar een hoog plateau en wandelt u omlaag naar de afgelegen ruïne van Burg Gödersheim en de 
Gödersheimer Mühle.   De terugweg is zeer panoramisch en u wandelt over graspaden op en af met 
prachtige vergezichten. Via een verrassend hol pad komt u weer in Hausen waar u bij de Burg Hausen nog 
kunt nagenieten met een hapje en drankje. Neem zelf proviand mee voor onderweg. Zoek een dag uit met 
helder weer zodat u ver kunt kijken.  In het stuk naar Abenden zit een kort maar pittig boshellinkje.   
 

Startadres: Gasthof Burghausen, Hausener Straβe 8, Hausen – Heimbach. Tel:0049-15170607928. 
Geopend: Momenteel gesloten Tegenover de Burg is een parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,53 km  5 uur  177 m 351 m 

 
 

880. HAUSEN  16,5 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de Burg gaat u 
L omlaag en u passeert enkele  mooie 
vakwerkhuisjes o.a. huisnr. 11 (1895).  
 

(Beneden vlak voor de voorrangsweg ziet u links  nog 
een prachtig vakwerkhuisje. Dit is de voormalige 
burcht watermolen (17e /18e eeuw), die hoorde bij de 
burcht Hausen).  
 

Steek beneden de voorrangsweg en de spoorlijn 
(Rurtal Bahn) over en dan via de brug de Rur over 
en loop RD. U passeert de inritten van de 
campings  Felsenblick en van Rurthal von 
Abercron.  Negeer bij verbodsbord veldweg links 
en loop RD de asfaltweg omhoog.  
 

(Boven op de Höllerberg heeft u bij zitbanken  mooi 
uitzicht o.a. op een Buntsandstein rotsformatie).  
 

Een eind verder bij de volgende zitbank negeert u 
veldweg links omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
wegkruis in Blens gaat u L over de smalle 
eenrichtingsweg.  
 

(Als u hier 30 m RD loopt, dan komt u bij de grote St. 
Georgs kapel met haar mooi barokaltaar.  De kapel is 
met breuksteen bestaande uit Buntsandstein 
gebouwd. In 1807 is de kapel gewijd aan de heiligen 
Georg en Blasius. In 1371 stond op deze plek al een 
kapel. Naast de kapel staat de burcht  Blens, die ook 
gebouwd is met Buntsandstein. Het huidige gebouw 
stamt uit 1791. Via de poort, waarboven 1838 staat,  
kunt u de mooie binnenplaats en herenhuis 
bezichtigen).  
 

De smalle asfaltweg buigt rechts omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing bij mooi vakwerkhuis 
gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Greenstraβe). De weg wordt een licht dalende 
weg en u passeert enkele leuke monumentale 
huisjes. Aan de 3-sprong loopt u RD (38) verder 
omlaag en u verlaat het dorp.  Negeer bij zitbank 
veldweg rechts.  
 

(Een eindje verder passeert u het ongevalskruis van 
de 26 jarige Jos. Kühl, die hier op 13 juli 1881 om het 
leven kwam. Hier heeft u bij zitbank mooi zicht op de 
meanderende Rur, die bij Roermond als Roer in de 
Maas stroomt).  
 

Aan de 3-sprong RD (38). Voorbij wilduitkijkhut 
loopt u het bos in.   
 

2. Meteen daarna aan de T-splitsing bij schuilhut 
en zitbank gaat u R richting Abenden met links 
van u het hellingbos. Let op! Waar het bospad bij 
de Rur en picknickbank links omhoog buigt, 
steekt u de greppel over en loop RD het smalle 
bospaadje omhoog met rechts beneden van u de 
Rur.  
 

(Doe voorzichtig en rustig aan, vooral het eerste 
gedeelte van het pad. Het is een straffe kuitenbijter, 
de steilste helling van de wandeling).   
 

Na circa 150 m gaat u boven R over de brede 
bosweg, die even verder een licht dalende 
bosweg wordt met rechts beneden van u nog 
steeds de Rur. Negeer zijpaadje links omhoog. 
Beneden volgt u RD het pad langs de spoorlijn 
(Rurtal Bahn). Het pad wordt in Abenden een 
asfaltweg. Aan de 3-sprong RD. Steek meteen 
daarna bij treinhalte Abenden de spoorlijn over. 
Meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat u 
R.  
 

(Abenden is met zijn vele vakwerkhuizen, één van de 
mooiste dorpjes in de Eifel).  
 

Steek via de brug de Rur weer over en loop RD 
langs huisnr. 1.  Aan de 3-sprong bij wegwijzer en 
groot wegkruis gaat u RD (Mühlbacherstraβe). 
 

(Als u hier aan de 3-sprong L (im Hag) gaat, dan 
komt u na 100 m bij café/konditorei Hallmans, een 
leuke energie oplaadplek voor de rest van de 
wandeling. Hier aan de 3-sprong stond in het 
verleden een kapel. Zie infosteen).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij de prachtige 
vakwerkhuizen gaat u RD omhoog met rechts van 
u het 1,3 km lange beekje genaamd Mühlbach. 
Even verder passeert u de mooie Abendener Hof 
(nr.22/zie infobordje). (Nu Altenheim).  
 

3.  Aan de 3-sprong onder het hoge autoviaduct  
loopt u RD (67/77). Voorbij het huis nr. 29 wordt 
de licht stijgende asfaltweg een licht stijgende 
klinkerweg, die later een veldweg wordt.  

tel:0049-15170607928


Vlak daarna aan de 3-sprong bij bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u L (67) over de licht 
stijgende bosweg, die u circa 1,5 km RD volgt. 
Aan de volgende 3-sprong bij het volgende bord 
“Naturschutzgebiet” en bij wilduitkijkhut loopt u 
RD (67). Aan de 3-sprong met alweer een bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u RD de bosweg 
omhoog. Negeer bij weiland en windturbines 
breed graspad rechts omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L de asfaltweg omhoog.  Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u R over de licht 
stijgende asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij vangrail 
loopt u RD verder omhoog. Boven aan de T-
splitsing bij kapel met wegkruis en picknickbank 
gaat u L.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht. In de verte ziet u de 
heuvels van het Siebengebirge (Zevengebergte) dat 
ten oosten van de Rijn ligt. Links naast de beneden 
gelegen kerk ziet u drie heuvels, De linker heuvel is 
de Patersberg en de rechter heuvel is de beroemde 
Drachenfels aan de Rijn, een 321 m hoge dode 
vulkaan).  
 

Na 100 m gaat u  R het brede graspad omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u L over het 
graspad. Negeer veldweg rechts omhoog. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing L de smalle 
asfaltweg omhoog.   
 

4. Na 20 m gaat u R het brede graspad omhoog 
met rechts van u weilanden en rechts akkers. Na 
100 m heeft u boven weer mooi uitzicht op de 
heuvels van het Siebengebirge. Volg nu circa 1 
km het panoramische pad. Aan de 4 - sprong bij 
zitbank loopt u RD over de smalle asfaltweg. 
(Voorlopig komt u geen zitbank meer tegen). Negeer 
breed graspad rechts omlaag. Steek vlak daarna 
de doorgaande weg over en loop RD de veldweg 
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD (47) de 
veldweg omhoog richting hoogspanningsmast. 
Aan de 3-sprong gaat R over het licht dalende 
graspad en loop even verder onder de 
hoogspanningskabels door. Aan de T-splitsing 
gaat u L de smalle asfaltweg omlaag. Negeer 
veldweg links omlaag. Beneden aan de 4 - sprong 
bij trafokast gaat u RD.  
 

(Als u na 50 m bij ijzeren hek L het weggetje inloopt, 
dan  komt u bij de oude Burg Gödersheim en enkele 
leegstaande gebouwen, een bijzondere plek. In 1343 
werd de burcht voor het eerst genoemd. De huidige 
overblijfselen stammen uit circa 1500. Vanaf 1865 
begon het verval en dit resulteerde uiteindelijk in de 
huidige ruïne, die vanaf 1993 een rijksmonument is. 
De leegstaande gebouwen, die hier en aan de 4-
sprong, die u net gepasseerd bent, staan (10-2015) 
waren van 1959 tot begin 2000 een dependance van 
de Rheinischen Kliniken Düren. De gebouwen waren 
het onderkomen en “werkplaats” van psychiatrische 
patiënten). 
 

5. Aan de T-splitsing bij  vakwerkhuis de 
Gödersheimer Mühle (1820) gaat u R omhoog.   
 

(De korenmolen staat aan het beekje de Neffenbach 
en hoorde bij de burcht).  

 

Negeer veldweg rechts omlaag. Boven aan de 
voorrangsweg bij stenen wegkruis onder 
appelboom gaat u L omhoog. Na 100 m gaat u bij 
verbodsbord scherp R over het licht stijgende 
graspad en u loopt even verder weer onder 
hoogspanningskabels door. Boven aan de 4-
sprong gaat u  RD over de stijgende smalle 
asfaltweg, die na 500 m bijna boven, een veldweg 
wordt. (Kijk hier nog even achterom). Negeer 
zijpaden. Boven aan de 3-sprong loopt u RD over 
het graspad, dat meteen naar rechts buigt. 
Negeer vlak daarna graspad rechts omlaag.  Aan 
de 3-sprong gaat u L het graspad omhoog, dat na 
150 m een dalend graspad wordt met mooi 
uitzicht. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
omhoog. 10 m voorbij de tweede alleenstaande 
eikenboom gaat u R over het graspad. Bij de op 
de grond liggende (2021) wilduitkijkhut gaat u L 
door het weiland omhoog met rechts van u 
afrastering. Boven gaat u R over het graspad. 
Aan de kruising met veldweg loopt u RD over het 
brede graspad.  Beneden aan de T-splitsing 
steekt u RD voorzichtig de smalle diepe  greppel 
over en loop dan RD het weiland omhoog naar de 
bosrand.   
 

6. Aan het brede pad/veldweg gaat u L omhoog 
met rechts van de bosrand. Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u RD (wandelroute 
Wassermühlenweg (4A)) verder langs de bosrand 
omhoog.  Let op! Meteen voorbij houten gebouw 
gaat u R. Ga nu meteen L over het smalle pad met 
links van u afrastering van weiland. (U loopt dus 
niet over het brede bospad). Het smalle pad wordt 
even verder een breder  licht stijgend “begroeid” 
pad door de bosrand. Aan de 3-sprong loopt u RD 
de holle bosweg omlaag. Steek beneden de 
asfaltweg over en ga bij verbodsbord RD over de 
veldweg. De veldweg buigt een eindje verder 
links omlaag.  Volg nu geruime tijd de licht 
dalende veldweg met mooi uitzicht. Negeer  
graspad rechts omhoog.  
 

(Als u hier bij zitbank R het graspad omhoog loopt, 
dan heeft  u na 30 m links mooi uitzicht op Hausen).  
 

Bij wilduitkijkhut buigt de veldweg naar links en 
wordt een dalend graspad met even verder rechts 
weer mooi uitzicht. Beneden voorbij zitbank 
passeert u links een Buntsandstein rotsformatie. 
Meteen daarna loopt u R (Engels treppe) de trap 
omlaag en volg dan het mooie holle dalende pad. 
(U passeert een hooggelegen buitenverblijf). 
Beneden gaat u R de brede grindweg omlaag.  
 

(Als u hier L omhoog gaat, dan komt u na 30 m bij 
twee zitbanken en groot veldkruis, een genietplekje).  
 

Aan de 3-sprong bij grote schuilhut gaat u RD de 
asfaltweg omlaag.  Aan de 3-sprong bij St. 
Nikolauskapel (1920) gaat u R omlaag.  
 

(Hier staat de mooie witte St. Nikolaus zaalkerk 
(1834/1835), die te bezichtigen is).  
 

U komt weer bij Gasthof Burg Hausen. 

    
 


